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Uporaba:
Razkuževanje trdih, neporoznih površin v fitnes 
centrih, lokalih za tetoviranje, gimnastičnih 
dvoranah, telovadnicah, sončnih studijih, masažnih 
salonih in salonih za obrazno nego, frizerskih / 
pedikerskih salonih, na križarjenjih, 
frizerskih/lepotnih salonih, zdravstvenih centrih, v 
mineralnih izvirih, prhah in kabinah za prhanje.  
Razkuževanje trdih, neporoznih površin kot so npr. 
delovne mize, tla, pohištvo, postelje, prevozna 
sredstva, mize za instrumente in podobna oprema. 
Ubije širok spekter bakterij in virusov z ovojnico in 
brez ovojnice (vključno z HIV-1, HHBV in HCV).
Alkildimetilbenzil amonijev klorid: 23,77 g/l. 
Alkildimetiletilbenzil amonijev klorid: 23,77 g/l.
<5% neionske površinsko aktivne snovi, EDTA in 
njene soli, kationske površinsko aktivne snovi
Priprava in uporaba razredčin:
5 litrom vode vmešajte 1,6 % ali 80 ml D-125. 
(1:64). Odstranite grobo umazanijo ali nesnago. 
Močno umazane dele je treba najprej očistiti. 
Raztopino pustite 10 minut učinkovati na vseh 
namočenih površinah. Pustite, da se posuši na 
zraku. Pri vsakem čiščenju uporabite novo 
raztopino.
Shranjevanje in odstranjevanje
Ne hranite na mestu samem. Izogibajte se 
odstopanju in učinkovanju na stene. Tekoči 
koncentrat. Skladiščiti v zaprtih originalnih 
embalažah na hladnem, temnem prostoru, kjer ni 
zmrzali. Uporabnost pri skladiščeni neodprti 
embalaži je dvanajst mesecev. Če proizvod 
zamrzne, ga pri sobni temperaturi odtalite in rahlo 
pretresite, da ponovno vzpostavite mešanico 
posameznih sestavnih delov. Skladiščite v zaprtih 
prostorih na mestih, kjer lahko preprečite vplivanje 
drugih bioloških izdelkov, gnojil, živil in krme.  Zaprti 
skladiščni prostori morajo biti otrokom nedostopni. 
Med skladiščenjem ali odstranjevanjem ne 
onesnažite vode, živil ali krme.  Tekočin, ki 
vsebujejo ta proizvod, ne zlivajte v jezera, potoke, 
ribnike, izlive rek, oceane in druge vode.  Tekočine, 
ki vsebujejo ta proizvod, ne zlivajte v kanalizacijo, 
brez da bi o tem najprej obvestili pristojni organ za 
odstranjevanje odplak.  Praznih posod ne 
uporabljajte ponovno. 

Učinkovitost:
Učinkovitost je bila pri običajnih organizmih 
ponazorjena s 5 % organskim talnim onesnaženjem 
s 400 PPM vode, ki vsebuje kalcij, razen, če je na 
nalepki navedeno drugače. 
Najpomembnejši organizmi, na katere učinkuje 
proizvod*:
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus aureus, 
Salmonella choleraesuis, Enterococcus hirae, 
Trichophyton mentagrophytes (patogene 
kvasovke), HIV-1 (AIDS Virus), Človeški korona 
virus * Testiran v 98 % organski serumski raztopini 
v 400 ppm vode, ki vsebuje kalcij. Influenza A / 
Brazil Virus, Measles Virus, Herpes Simplex type 1 
Virus, Herpes Simplex type 2 Virus, Human 
Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus, *V 98 % talni 
obremenitvi in 791 ppm vode, ki vsebuje apnenec, 
je bila v desetih minutah ponazorjena učinkovitost 
proti stafilokokom, ki jih povzročajo aureus in 
obolenja s salmonelo. 
Vrste proizvodov (PT):  02 

             Draži oči. Hraniti  
             izven dosega otrok.  
             Če pride v oči, takoj  
             izpirati z obilo vode  
             in poiskati   
             zdravniško pomoč.  
             Vsebina in embalaža 
morata biti varno odstranjeni. Če pride 
do zaužitja, takoj poiskati zdravniško 
pomoč in pokazati embalažo ali 
etiketo.

Microgen-Europe B.V., 
Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam. 
Tel.: +31 205 214 – 777, 
Fax: +31 205 214 – 888
Številka serije: 

0,5 l 


